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 الفصل األول
 المشكلة وخطة بحثها

 :المقدمة
أ  يدتعم م فيده الفدهلو حيد  ظادهد فكدهة امل   دة  امل   ة املكا  الاحيد  الدذ   كد تع   مل

وكثدددددهد و دددددال   وفرتاةددددديلد مصدددددال  املعمامددددداد ومؤ سددددداد التعمددددديم ا و وتعددددد   بدددددق أ ددددداا 
ا ومك،ق  أوم  مث   ؛املعماماد د واومهشد    ولكانه أ بح و ديل ا ؛ بح لو  املعمم مساع    اوماجا 

حيدد  يايدددا بددم البيئدددة التعمي،يددة املقل،دددةو ويثدد  لددد يام التفكدد  الع،يدددذو وجيعدددل  ؛بددن التقميدددذ
ابينام وبن املالة التعمي،ية تفاعق  إجياب احل يثة لمع،مية الرتبايةو  إا أ بح م  ا ه ا  ؛ياا منتج 

ألوا هم تساع هم عممج الميا  ب اا ادو وا جتاهاد ا  ا ية ال تزوي  املتعم،ن بالم  ادو وامل
 .(19ص و1433 )جهال و بشكل أفضل ع املاا ف احلياتية املمتمفة

 ا تصدالو وألواد املعدا    تلدا   عد  مبندأى العصدا  مد  عصده أ  ع التعمديم يكد  ومل
 وإجيدال املتغد ادو ع مااجادة منده حماولدة ؛ا  داليب ع مذهمدة تغد اد بإحد ا  فدالتعميم يادتم  

 .(3ص و2010 )لوي  و واملعهفة العمم معن م  لمنال ؛لبماد اجملت،مل لكافة فهص
 وهيداد ع كبد  بشدكل أ  ده  لدذا اإلنرتندعوة و دا   التكنالداجي التلدا  العدامل نتدا ويعيش 
ا  امس دا وأ دبح حياتنداو بدل  ولدذلك  اليدا ؛ عدامل ع والملاعداد وواملادا  وا ع،دال لكافدة مشدرتك 
 التعمديم لمدج فكده حندا لبدالتحا   و يم ا ا تبال ا مهتبلة التعميم لتلايه العاملية التاجااد أ بحع
 إىل بداجملت،مل التحدال مبتلمبداد تفدي   التممي يدة التعمديم نظدم أ دبحع بعد ما خا دة بالتمنيدةو
 ع الدتعمم ع يه دب مد  لكدل الذاد وتلايه املاا ادو وإكساب املعهفةو نشه عممج  الم وت،مل
 ,Chine)احليداة مد ى مالدتعم أو املسدت،ه التعمديم لفكده حتميم دا  مداع؛ مسدتاى و    د و أ 

2009, p752). 
 حي    واملعماماد البياناد حجم ع ابالل الن،ا أ ( إىل 2013) أشا د ل ا ة الشي    و 
 فع دالو بشدكل هبدا والتحكم واملعمامادو البياناد هذه إلا ة عممج التعمي،ية    ة املؤ ساد م 
 ا رتجاع مشاكل تااجه املؤ ساد هذه الك جيعل فإ  ؛التمزي  تكاليف ا تفاع ا ت،ها  وممل

 مد  الع يد  احلاةده الا دع التعمي،يدة ع املؤ سدادتااجده و  .احتياليدة نسد  وإعد ال والبيانداد
 تلدايه يتلم دب حي  وا تصا دو م،عمامادلالسهيعة  تمنيادال ع التغي اد ملااكبة ؛املشاكل
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إىل  باإلةدافة كبد ةو تكداليف والت  يبيدة التعمي،يدة الع،ميدة ع املسدتم مة املعمامداد تمنيداد
 اا ي ة.  والربوياد ا جازة تكاليف
 احلا دبة تمنيدة و مثدلةدهو ة احل يثدة املعمامداد تمنيدادا دتم ا   بداد مد  هدذا املنلمدذو 

 املدتعمم سدتليمليإا  ؛املشدكقد بدذه اا يد  احلل متث ل ال  و(Cloud Computing) السحابية
باإلنرتندعو  متصدمة أجادزة أ  ومد  وزمدا و  مكدا و أ  مد  إىل التلبيمداد الا دال عد  لهيمادا

 الذاتيدة الدتعمم وألواد جت،اعيدةو ا والشدبكاد البياندادو  ااعد  إىل تلبيمداد كدذلك الا دال
  .ماخلا ة هب اااا د وأجازة واحلا باد أجازة م  متناعة و،اعة خقل م 

 اإلجتدداهأيض ددا  ث ددلمتو  ويعت،دد  عمددمج احلا ددبة الشددبكية اج يدد    ا  تاجادد احلا ددبة السددحابية    تعددو 
احلا ددبة السددحابية     حيدد  تعدد وخا ددة ع وددال التعمدديم ونالدداجي اا يدد  لسجيددال المالمددةالتك

لمبيانداد وخد ماد  اآمن د ا هندا تدافه يزين د ؛ ملسدتمبل التعمديم اإللكدرتويننالبيئة واملنصة ا  ا ديت
 & ,Hui,  Zhongmei, Fei) باإلةدددافة إىل  ددداة حا دددبية هالمدددة وإنرتندددع مقل،دددة

Sanhong, 2010, p150).  تاجددددددد  ع أجادددددددزة  ميدددددددزة  أيض دددددددا وتضددددددديف احلا دددددددبة السدددددددحابية
أ  وهي التعاو و فاملاا ل ع السحابة  ك  الا ال إليادا ومشدا كتاا مد   واحلاا يب الشمصية

 و تم ا ا  بساالةأيض ا  ز احلا بة السحابيةتت،ي  ك،ا  .باإلنرتنع ا تصالشهيلة  وأ  مكا 
 أكدد  دو دد   .بلهيمددة أكددربعت،ددال عمياددا   كدد  اك،ددا  والا ددال إلياددا مدد  أ  مكددا  وامكانيددة

اب  نظام ددتعدد   احلا ددبة السددحابية مدد  أ  الكثدد  مدد  املؤ سدداد التعمي،يددة حددال العددامل  لمغايددة  اا جددذ 
 .(Fox, 2009, p10)التعمي،ي تم ا  ع ا  بل ومتكامق   و تم ا لق

ممتدددددداز لم،ؤ سدددددداد    احلا ددددددبة السددددددحابية بدددددد يل  أ (Alabbadi, 2011)العبددددددال   ويؤكدددددد 
التعمي،يددةو ع ظددل نمددص امليزانيددة التشددغيميةو حيدد  تع،ددل نظددم املعمامدداد عمددمج حنددا فع ددال لو  
احلاجدددة إىل إنفددداق املزيددد  مددد   أس املدددال  جادددزة الك،بيددداته وأجادددزة الشدددبكةو والدددك عددد  لهيدددذ 

والسدد،ا  ا  ددتفالة مدد  التلبيمدداد املتاحددة عمددمج السددحابةو واملم مددة مدد   ابددل مددزول  اخل مددةو 
ويضدددددددديف تنكددددددددا   لم،سددددددددتم من واللددددددددقب بددددددددألاق ماددددددددا  أع،ددددددددابم اإللا يددددددددة وا كال يددددددددة.

(Tuncay, 2010)  ُّ مد  اجتاهداد التكنالاجيدا اا يد ةو واحد ة أ  احلا بة السحابية حالي ا تع
ؤكددد  نتدددالج ل ا دددة حم،ددد  تو  .التددد  يس وبيئدددة الدددتعمم عمدددمجبددد  ومددد  احملت،دددل أ  يكدددا  بدددا تدددأ   ك

 ع السدحابية احلا دبة تمنيدةا دتم ا   أ يدةعمدمج  ((Mehmet & Serhat, 2010و دهحاد 
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تلايههاو وحتسدن و املعماماد  نظم بناق تكاليف ا تفاع مشاكل عممج لمتغمب ؛اإللكرتوين التعميم
 .بيئة التعمم
الدددهليس ع العدددامل كمددده احلا دددبة السدددحابية هدددي التاجددده أ   (21و ص2011املنددد   ) ذكهويدد

 ؛شدكل  دناعة الربويداد وتكنالاجيدا املعمامداد ع العداملمد   حالي او وهي تاجه حميمدي  ديغ   
و دتكا  هدي  ويدةالتعمي،  ة أيالصدح  ة أياحلكامأكانع  ااق  و ليمل الملاعادتغ   ت م  مث  و 

 وحيدد  أ ددبح باإلمكددا  إلمدداق ليددمل البياندداد ؛لهيمددة احليدداة ع املسددتمبلو مثماددا مثددل اإلنرتنددع
واملمفاد ع  حابة واح ة كب ة يتم حفظادا عمدمج اإلنرتندع وإعالهتدا عند  اللمدبو  وواملعماماد

 وخنفددداض التكمفدددةاإىل  ممدددا يدددؤل  ؛وتددداف  مددداا ل لم،سدددتم من ع أ  و دددع بلهيمدددة ليناميكيدددة
 .اجيا املعماماد م  إلا ة تكنالب     ووالرتكيز عممج املاا  ا  ا ية

 حندا التلدا  هدذا تدأ  اد انتممدع  العدامل يعيشداا الد  املعهفدة و دا ة التكنالداجي التلدا  مدملو 
 بلدهق املعهفدة لنشده تتد فذ  دحابية معهفيدة وعيةأ   م امل،ك  م  وأ بح واملؤ ساد التعمي،ية

 بدلو لمج،يدمل واملعدا   املعمامداد تما دم وتتديح وبالتمنيدة التعمديم لمدج فكده حتدع وتممي ية   
و وحسد  ،)شدهيف  كدال ي ا التلدا  عدا  باجده وتد عم والعم،دي لمبحد  مهجعيدة وتصدبح
 .(2ص و2013 ووالياعو وكهل 

و،اعة م   بأهنا: (Wang  et al., 2010, p137)احلا بة السحابية  وآخهو  جووني عه   
مضد،انةو  كد  تعد يماا عمدمج  اخل ماد املتاحدة عمدمج الشدبكةو  ابمدة لمرت يدةو ااد جدالة خ مدة

حسب كل شدمصو ااد بنيداد حتتيدة  د  مهتفعدة التكمفدةو  كد  الا دال إليادا بلهيمدة  دامة 
 .ومتعا   عمياا

 تكنالاجيدا وأمدا  هدذا التلدا  الدذ  تلهحده منظامدة تلبيمداد احلا دبة السدحابيةو جند  أ 
 ع لمعمدم والتكنالاجيدا املتعداظم الد و و ك،دا أ  عاملندا ع  دا ة أحد  ع وا تصدا د املعمامداد

 والتمنيادو املعا   فيه بهزد الذ  املعهفةو عصه لخال العامل ممل أ ية تلايه اجملت،عاد يزلال
 مما ألى إىل؛ الاا مل أ ض عممج با الفعمي والتلبيذ العم،ية املعهفة ظاا  بن فيه املسافة وةا ع
ك،دا  والتكنالاجيدةو العم،يدة املعهفدة وخصا  دا  هيبدةو بسدهعة وتهاك،ادا اإلنسانية املعهفة تضاعف

 املعمامداد تد فذ  ندااد كدل وفدتح والدزم و املسدافاد حدااجز جتداوز إىل دالعاملدة  د  أل   أ 
 كدل  بلدع  دمكيةو و   دمكية ووفا يدة تاا دل حتتيدة شدبكة خدقل م  أشكاباو بكل واملعهفة
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التمد    وأ دبح وةدب  اإليمداعو والتد اول التفاعدل أتاحدع بدمو  واحد ة مغممدةو لالدهة ع البشده
 حتدا ل أ  وكمده الدك نتيجدة وكدا  مد  .ا  تصدال  التمد   لتحميدذ احلامسدة احلممدة   التكنالداجي
  .(28 ص و1425 العم،ية )الفيقيلو املعهفة عممج يعت،  أ ا  ا ا تصال إىل العاملي ا  تصال

 والدك ؛والعشدهي  احلدال  ع المده  الهليسدة اخلدااص إحد ىتعد ُّ املعمامداد  وفدهة ك،دا أ   
  دعابة إىل يدؤل  مما إلياا؛ الا ال لهالذ وتع ل مصال  املعمامادو ع وا نتشا  لتناعا نتيجة
 تمك وجال ع  ناهيك مص ا يتااو م ى وحت ي  منااو املنا ب وأخذ املتافهةو املعماماد فام

  نده ؛املعمامدايت  بدالتنا   ا هت،دا  زيدالة إىل يؤل ا مه الذ   وومتع لة خمتمفة بصي  املعماماد
 ,Bundy, 2004).حيتاجاهندا الد  ممل املعماماد التعامل خقبا م  ا فهال يستليمل ال  الا يمة

p3)  
 ا مهيكيةالتابعة ا،عية املكتباد  واملعمامايت التنا  لنشه  مافة لد المجنة الهلا ية ح   و   

(American Library Association, 1989) ؛ل بذا املفاا نملة حتا   الذ  يع    ع تمهيهها 
ول يه الم  ة  ومعماماده م  حيتاج ماامتقا ها المال  عممج  ؛ايا   معماماتبأ  الشمص املتنا  
 . تم اماااو  ووتميي،اا وعممج حت ي  مكاهنا

 املفادا    ؛ التندا  املعمامدايت عمدمج الع،دل الضدهو   مد  ( أنده20و ص2001) عمي يهىو 
 تمدز  الد  واخلدرباد وواملادا اد واملعدا   مد  ألىن حد    تدافه إىل ياد   لمتندا  املعمامدايت اا يد 
 فيه. العيش وملالب العصه متغ اد ممل ليتكي ف إنسا و كل

 كدي لمتم،يدذ ةد،ا  أفضدلفإنده يعد    ومندتعم   كيدف فيدهتعم م ند الدذ  املعهفدة وت،دمل ظدل وع
 مادا اد تلدايه ع الزاويدة حجده يعد ُّ  املعمامدايت التندا      الرتبدا ؛ مسدا ه ماا دمة مد  يدت،ك  
 عمدمج المد  ة هدي الدتعممو ملعهفدة الضدهو ية املادا اد إحد ى وأ  املسدت،ه؛ والدتعمم الدذايت الدتعمم
 .(35و ص2005 اليانسكاو) وتهتيبااو وتنظي،اا املعمامادو ع  البح 

 :بحثمشكلة ال
 بيئدة ع املتكاممدة مبنظامتده اإللكدرتوين والدتعممأ داليب وتاجاداد التعمديم ا دتم ا   إ 
 العم،دي لم،حتداى امللمداب النداعي التلدايه إىل احلاجدة تدهم  م  أ   اةهو ي   وأمه ا اما،   أ بح التعميمو

 التعمي،يدة البيئدة إ دهاق تفعيدل ع القزمدة التد  يس وو دالل ال  ا ديةو واملسدافاد لم،نداهجو
 .(2ص و2008 )املا ا و ةهو ية وتمنياد ووأ اليب ومبعلياد
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 تداف  باجداب (Alshwiah, 2009) ايهالشد ك  ا دة ال  ا دادو بعدض و د  أو دع
ول ا دة  التعمديمو ودال ع الدتعمم اإللكدرتوين تم ا    القزمة التحتية لمبنية التعمي،ية املؤ ساد
 والتعمم الت  يس ع أنشلة اإللكرتوين التعمم و ال  أو ع بتض،ن(Ticheler, 2009)تيشمه 
 مدمل املهوندةو وة،ا  تافه املستا فةو الفئة م  املنتظ،ة الهاجعة التغذية عممج لمحصال ؛املست،ه
و ال  أكد د عمدمج (Aloriny, 2013) العهيين ل ا ةها ما اهبع إليه و ، ال  يذ الت  يب تاف 

 هندددا  ؛إا إهندددا فع الدددة ع التعمددديم ؛احلا دددبة السدددحابيةا دددتم ا  ياافمدددا  بشددد ة عمدددمج  أ  املعم،دددن
 دددا  تزيددد  مددد  املادددا اد التمنيدددة لملدددقبو والسددد،ا  بدددم مبااكبدددة احتياجددداد احليددداة املعا دددهة 

فدهص اللدقب ع الدتعمم الدذايتو وحتس د  مادا اد التعداو  مد  و اق الع،لو ك،ا أهنا  ت حس د  
 لتاجيه بن املعمم واللالب.ع التعممو وتزي  م  احلاافز ل يام لمتعميمو وتسا ل ع،مية ا

لتلدددايه التعمددديم العدددا و حيددد   - محددده ايف - وا دددتجابة ملدددا ندددالى بددده مشدددهوع املمدددك عبددد ايف
إلكسددداب اللدددقب واللالبددداد املادددا اد  ؛التلدددايه مددد  خدددقل بهاودددهياددد   هدددذا املشدددهوع إىل 

مبدا حيم دذ  ؛لكي ي سام بفاعمية ع تعامدل امل،مكدة العهبيدة السدعالية مدمل هدذه التحد ياد وامللمابة
المي،ة املضدافة والتن،يدة املسدت امةو إةدافة إىل أنده ياد   إىل اإل داا  الفع دال ع الهفدمل مد   د  ة 

لتلدايه التعمديم مشهوع املمك عب  ايف ) ةامل،مكة العهبية السعالية التنافسيةو وع بناق وت،مل املعهف
 .(2012 والعا 

وإةافة إىل الكو فم   امدع الباحثدة بزيدا ة مي انيدة جمل،اعدة مد  املد ا س الثانايدة ع مد ين  
الهيددداض والمصدددديمو وأجدددهد الع يدددد  مددد  املمددددابقد الشمصدددية مددددمل بعدددض اللالبدددداد ومعم،دددداد 

ع  عتياليددددةا اللهيمددددة  احلا ددددب ا يلو و دددد  ألعددددع أ مبيددددة املعم،دددداد عمددددمج أهندددد  يسددددتم م 
دد ابا ددفا وأ  معهفددة باحلا ددبة السددحابية الدديس لدد يا ا بعضددأ  و التدد  يسو  ي سددتم   ع  اتاجا 

م  ممدده  احلا ددب ا يل؛ ك،ددا أ ددفهد ع،ميددة املمابمددة عدد  أ  اللالبدداد   يتمددب    .التعمدديم والددتعمم
  يسووالدددك  اجدددمل إىل كثافدددة املدددالةو و يددداب عنصددده التشدددايذ ع عدددهض احملتددداى وفعاليددداد التددد 

باإلةددافة إىل أ  الدد  وس الع،ميددة   ت لب ددذ بشددكل منددتظمو و  تممددمج اهت،ام ددا يتنا ددب مددمل أ يددة 
املادا اد بشدكل عدا  ع ا دتم ا  املصدال  ااانب الع،مي بذا املمده و وكدذلك وجدال  صدا  ع 

 .  املعمامايت ل يا وم  مث  ياب التنا   ؛املعماماتية
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واعت،ال الكث  م  جاانب احليداة  وتصا دا تمنياد املعماماد و   املذهل ع ونتيجة لمتم   
وملمبدا   املعمامدايت  ضدية بدذاهتا التندا  حىت أ دبح  ؛زد مكانة املعماماد ع احلياةز  ع  فم   ؛عمياا
اخلرباد واملاا اد املعماماتية ال  تؤهدل لمع،دل امتقا عممج  ضهو ة احل   بال ا يست عيمم ؛حياتيا  
ا التعدده  عمددمج إمكاندداد أفددهال اجملت،ددمل أ ددبح لزام دد ومدد  مث .وفاعميددة ع وت،ددمل املعمامدداد قةبكفددا

 - اددافي  املعمامددايت وخا ددة ع البيئدداد التعمي،يددة الدد  تفددهض تدداافه ممامدداد التنددا   -املعماماتيددة 
خل مدة خمتمدف الملاعداد  ؛وا دتيعاب كافدة التلدا اد ولتح ي     اهتم عممج مااجاة التحد ياد

عمددمج لالبدداد ختيددا  ا و ددمل فمد  ومدد  هنددا  .(2ص و1430 والع،ددال و  )جدداهه  والنشدالاد
لتن،يددة  ؛املعمامددايت التنددا   جيددب أ  تتدداافه فيدده أبعددال اياددنظام اثددانا و بصددفته وت،ع ددالالصددف الثدداين 

 .املعمامايت ل يا  التنا   مستاى
ىل املمددابقد الدد   امددع هبددا إ)الدد  ا ددتن د  املي انيددةوبندداق  عمددمج مددا  ددبذو تؤكدد  الشددااه  

دد والنظهيددة والباحثددة(  وعمددمج وجددال مشددكمة ع الاا ددمل ؛ د عميدده ال  ا دداد السددابمة()وهددا مددا أك 
تلبيمددداد احلا دددبة السدددحابية ع تددد  يس ممددده  احلا دددب ا يلو والتحمدددذ مددد  ا دددتم ا   تسدددتمز 

 حت يدد ومدد  مث   كدد   ؛لالبدداد الصددف الثدداين الثددانا   املعمامددايت لدد ى فاعميتاددا ع تن،يددة التنددا  
اســتخدام مــا فاعليــة تــدريس وحــدة فــي الحاســب اآللــي باملشددكمة ع السددؤال الددهليس التددايل: 

ر المعلومــاتي لــدى طالبــات الصــف الثــاني فــي تنميــة التنــو   ،تطبيقــات الحوســبة الســحابية
 الثانوي؟

 أسئلة البحث:
 التالية: ا  ئمةاإلجابة ع  إىل  عمج البح  

 ع اوأ دددس ا دددتم اما و يلمدددا تلبيمددداد احلا دددبة السدددحابية املنا دددبة ملمددده  احلا دددب ا .1
 ح ى وح اته؟إت  يس 

 وفم ا بذه التلبيماد؟ وما املتلمباد واملاا اد القزمة لملالباد لمتفاعل ممل الاح ة .2
ع ممه  احلا ب ا يل للالباد الصف الثاين الثانا و  وح ة لت  يس ما التصا  املمرت  .3

 ؟ت  يسال ع تم اماا وأ س ا ووفم ا لتلبيماد احلا بة السحابية
  تلبيمدددداد احلا ددددبة السددددحابية ع تن،يددددة التنددددا  ا ددددتم ا  مددددا فاعميددددة تدددد  يس الاحدددد ة ب .4

 املعمامايت ل ى لالباد الصف الثاين الثانا ؟
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  فروض البحث:
 ذ م   حة الفهوض التالية:تحم  الإىل  عمج البح  

 لالباد ل جاد يمتا ل بن (α ≤ 05,0)عن  مستاى  إحصالياا ةلال وقفه  اج ت  -1
 لصداحل ؛املعمامدايت التندا   ملميداس البعد   التلبيدذ ع والضدابلة التجهيبيدة تناجمل،داع
 التجهيبية. اجمل،اعة

 لالباد ل جاد يمتا ل بن (α ≤ 05,0)عن  مستاى  إحصالياا ةلال وقفه  اج ت  -2
التلبيدذ  لصداحل املعمامدايت؛ التندا   ملميداس والبعد   المبمي نالتلبيم ع التجهيبية اجمل،اعة
 البع  .

 أهداف البحث:
 ه   البح  إىل:

 للالبداد ا يل احلا دب ممده  تد  يسالقزمدة لتلبيمداد احلا دبة السدحابية حت يد    -1
 الثاناية.  املهحمة

 احلا دب ممده  تلبيمداد احلا دبة السدحابية ع تد  يسا دتم ا       دسوةدمل تصدا    -2
 الثاناية.  املهحمة للالباد ا يل

لمتفاعدددل مدددمل الاحددد ة وفم دددا  ؛القزمدددة للالبددداد الصدددف الثددداين الثدددانا  تلمبدددادحت يددد  امل  -3
 .لتلبيماد احلا بة السحابية

تلبيمددداد احلا دددبة السدددحابية ع تددد  يس احلا دددب ا يل ا دددتم ا  فاعميدددة  مددد  تحمدددذال  -4
 املعمامايت ل ى لالباد الصف الثاين الثانا . التنا  عممج تن،ية 

 أهمية البحث:
 تت،ث ل أ ية البح  ع:

 وجعل التعمي،يةو الع،مية فعالية وزيالة التعممو لتلايه العاملية احل يثة ا جتاهاد مسايهة  -1
 التعمي،ية. الع،مية حما  املتعمم

  واملعم،دداد ع تدد  يس ا تمدد مي لليددل ا رتشددال  لمتدد  يس  كدد  أ  يسددتفي  مندده املعم،دد  -2
   .وفم ا لتلبيماد احلا بة السحابية واحلا ب ا يل
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 ا كد  ا  دتفالة مناد وتم مي ألاة لمياس التنا   املعمامايت ل ى لالباد الصف الثدانا   -3
 .تمييم خمهجاد ممه  احلا ب ا يلع 

هددذه إ  ومدد  مث فدد -عمددم الباحثددة عمددمج حدد    - ع هددذا ااانددبال  ا دداد العهبيددة  ندد  ة  -4
ع  والبددداحثن الرتبدداين إلجددهاق ل ا دداد ااد عق ددة أخدددهى تفددتح اللهيددذ أمددا  ال  ا ددة

  .ومناهج ل ا ية خمتمفة ومهاحل تعمي،ية أخهى
 حدود البحث:

 مدد  ممدده  احلا ددب ا يل (اخلدد ماد اإللكرتونيددة) تدد  يس وحدد ة الحــدود الموعــوعية: -
و والتحمدذ مدد  فاعميددة الاحدد ة تلبيمدداد احلا ددبة السددحابية بعدض باا ددلة ثددانا اللمصدف الثدداين 
 .ل ى اللالباد   املعمامايتع تن،ية التنا  

إللا ة التعميم ملنلمة المصديم التابعة الثاناية الثالثة والعشهو  امل   ة  الحدود المكانية: -
 .مب ينة بهي ة

عدددا  ال  ا دددي مددد  ال الفصدددل ال  ا دددي ا ول ع بحددد ال اهدددذ جددده   أ   الزمانيـــة:الحـــدود  -
 .ه1435/1436

 مصطلحات البحث:
  :(Effectiveness) الفاعلية  -1

 مصلمح الفاعمية ع ال  ا اد الرتباية التجهيبية عد  مد ى ا  ده الدذ   كد  أ  حت  ده يعرب  
املعااة التجهيبيةو با دفاا متغد  ا مسدتمق  ع أحد  املتغد اد التابعدةو ك،دا ي عده   بأنده: مد ى أ ده 

 هو1432 النجدا وو  عامل أو بعض العاامل التابعة )شحاتة ععامل أو بعض العاامل املستممة 
 (.230ص

ا ددتم ا  إجهالياددا بأندده: مدد ى ا  دده الددذ   كدد  أ  حي  دده  مصددلمح الفاعميددة وت عده   الباحثددة
   املعمامايت ل ى لالباد الصف الثاين الثانا . تلبيماد احلا بة السحابية ع تن،ية التنا  

 :(Cloud Computing) الحوسبة السحابية  -2
 National Institute of Standards and)فاا املعا  الدالين لم،مداييس والتكنالاجيدا ي عه  

Technology ,2011, p2)  بأهنا: عبا ة ع  مناا  تمين يسد،ح لم،سدتم   بالا دال املدهيح- 
 ووخددداال  و)شدددبكاد إىل و،اعدددة مددد  املددداا ل احلا دددابية المابمدددة لمدددتحكم هبدددا -وحسدددب اللمدددب
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بسهعة كبد ة أو ا  دتغناق زيالهتا  ك   ؛وخ ماد أخهى( ووتلبيماد بهوية وومساحاد يزي 
ممل ة،ا  بماق احلاجة لمجاال البشهية ع إلا ة تمك املاا لو واحلاجدة لمتفاعدل  وع  ا تم اماا

 .ممل مزول  تمك اخل ماد ع ح ولها ال نيا
عبدددددا ة عددددد  منظامدددددة مددددد  التلبيمددددداد وت عددددده   الباحثدددددة احلا دددددبة السدددددحابية إجهاليادددددا بأهندددددا: 

مد  خدقل الشدبكة العنكباتيدة  -وحسدب اللمدب -اإللكرتونيةو تس،ح لم،تعمم بالا ال املهيح 
و تم  يدةو ول وس تفاعميدةو وأنشدلة )عدهوض :ادافيجمل،اعة م  املاا ل احلا ابية المابمة لمتحكم 

)اخلد ماد  وحد ة حدال وإلكرتونيةو ومشا يملو ومنا شادو ويزي  ممفاد.... و  هدا(وممفاد 
تلبيمداد جاجدل  بعدض مد  خدقل وم  ممه  احلا ب ا يل لمصدف الثداين الثدانا  اإللكرتونية(

 التعمي،ية احمل لة واململلة مسبم ا.
 :(Literacy) Information المعلوماتي التنو ر  -3

  دناعة لعيدة  لديس  ابدل زو كا دكيو مد  مدهة  ول املعمامدايت  التندا   مصدلمح ظاده
وعمدم املعمامدادو  لم،كتبداد الالنيدة لمجندة املم مدة و  تده  و ع 1974عدا  أمهيكا ع املعماماد

ا دتم ا  ب مشداكمام حدل عمدمج المدال و  ا شماص هم معماماتيااو  ي املتنا   إىل أ  أشا  حي 
 .((Zurkowski, 1974, p30ومتناعة  ع ي ة معماماد ومصال  ا رتاتيجياد
 مصدال  املعمامدادو وحت يد  مد  حاجداهتم إل اا عمدمج ا فدهال اليانسدكا بأنده:  د  ة وعهفتده

 أخق دي بشدكل وا دتم اماا ويدزي  املعمامداد وا درتجاعااو ناعيتااو وتمييم املعمامادو تمك
 .(Catts & Lau, 2008, p25)ج ي ة  معهفة وابتكا جيال إل مناا وفع الو وا  تفالة

 التنددددا  الصددددف الثدددداين  ددددانا   بعددددال  ل جددددة امددددتقا لالبدددداد وت عهفدددده الباحثددددة إجهالياددددا بأندددده:
)اخل ماد اإللكرتونية( م  ممه  احلا ب ا يل با تم ا  تلبيماد  املعمامايت بع  ل ا ة وح ة

 .يااوظيفم  التعامل ممل املعماماد والتفاعل معاا ناا مما  ك   ؛احلا بة السحابية
 منهج البحث:

هيد  يمدا  عمدمج و،اعدة جتهيبيدة وأخدهى  تجهييوالشبه العممج املناج  ا عت،  ع هذا البح 
  بمياا وبع ياا. املعمامايت التنا  ةابلة يلب ذ عممج كميا،ا ممياس 
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 مجتمع البحث:
 الرتبيدددة  ةلاتابعدددة إلال ثدددانا  ع املددد ا سوت،دددمل البحددد  ليدددمل لالبددداد الصدددف الثددداين ال مشدددل

  والبدددال  عددد له و هدددد1435/1436لمعدددا  ال  ا دددي  وع م يندددة بهيددد ة ملنلمدددة المصددديم التعمددديمو 
 .( لالبة3253)

 عينة البحث:
التجهيبيدة والضدابلة مد  م   دة  و،اع  البح  م العينة بشكل عشاالي بالمهعة  داخت  

 و( لالبة32)مع اجمل،اعة التجهيبية ( لالبةو مث  63م  ) املكانة  بربي ةو يالثاناية الثالثة والعشه 
   ددل   و( لالبددة31)تلبيمدداد احلا ددبة السددحابيةو ومثمددع اجمل،اعددة الضددابلة ا ددتم ا  ب   ددل  

 .ا عتياليةباللهيمة 
 :ثبحإجراءات ال

 لمملااد التالية: اوفم   متع إجهاقاد البح 
الكتدبو واملهاجدملو والبحدا  وال  ا داد العهبيدة وا جنبيدة ااد الصدمة مبتغد اد  مهاجعة .1
 .وا تلقعاا البح 
إعدددد ال ا لبيددددداد واملنلممددددداد النظهيدددددةو وحت يدددد  تلبيمددددداد احلا دددددبة السدددددحابية وأ دددددس  .2

  .ا تم اماا ع الت  يسو وحت ي  مفاا  التنا  املعمامايت وأبعاله
وأ ددس ا ددتم اماا ع  ولتلبيمدداد احلا ددبة السددحابية املسددتم مة بندداق لليددل املعمددم وفم ددا .3

 . ،نالت  يس وحتكي،ه با لة احملك  
 .املاا اد القزمة لتفاعل اللالباد ممل تلبيماد احلا بة السحابيةحت ي  املتلمباد و  .4
 ممياس التنا   املعمامايت.بناق ألاة البح و وهي  .5
بعهةددداا عمدددمج احملك،دددنو وتلبيمادددا ا دددتلقعياا عمدددمج  وا لاة و باهتددداالتأكددد  مددد   ددد ق  .6

 .و والضب  املاةاعي لم،مياسو،اعة م  اللالباد
 ا هتا النااليدة بعد  إجدهاق التعد يقد الد  أ دفهد عنادا ع،ميدة التلبيدذ ع وةمل ا لاة  .7

 ،ا .أشا  إلياا احملك   وال ا  تلقعيو 
متث مدع ع اجمل،داعتن التجهيبيدة  والصدف الثداين الثدانا  اختيا  عينة عشاالية مد  لالبداد .8

 .والضابلة
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 .لمتحمذ م  تكافؤ اجمل،اعتن ذ ممياس التنا  املعمامايت  بمياا؛تلبي .9
ا دتم ا  تلبيمداد احلا دبة السدحابية للالبداد بتنفيذ جتهبدة البحد  بتد  يس الاحد ة  .10

 .عتياليةاجمل،اعة الضابلة با تم ا  اللهيمة ا  لالباد و وت  يسةاجمل،اعة التجهيبي
 .ت  يس الاح ةالتلبيذ البع    لاة البح  عممج اجمل،اعتن بع  ا نتااق م   .11
 .ومنا شتاا النتالج و ومعااتاا إحصاليااو وتفس بياناد    ال .12
 تم مي التا ياد واملمرتحاد ع ةاق ما أ فهد عنه النتالج. .13
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